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СТАТИСТИКЕ 
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ЗАСИЈАНЕ ПОВРШИНЕ И ЗАСАДИ НА КРАЈУ ПРОЉЕЋНЕ СЈЕТВE 2018. 
AREAS SOWN AND PLANTATIONS AT THE END OF SPRING SOWING 2018 

 
 

Засијана површина под малином је већа за 5,9%, под 
хељдом за 57,0%, под сојом за 13,7%, под уљаном 
репицом за 61,9% и под пшеницом за 2,7% у односу 
на исти период 2017. године.   

Засијана површина под кукурузом је смањена за 
1,3%, под сунцокретом за 37,7%, под мрквом за 9,1%, 
под грашком за 10,5% и под спанаћем за 11,1% у 
односу на исти период 2017. године. 
 

Area sown under raspberries increased by 5,9%, under 
buckwheat by 57,0%, under soy-beans by 13,7%, under 
rape seed by 61,9%  and under wheat by 2,7% in relation 
with the same period of 2017. 

Area sown under maize decreased by 1,3%, under 
sunflower by 37,7%, under carrot by 9,1%, under peas by 
10,5% and under spinach by 11,1% in relation with the 
same period of 2017. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Житарице/
Cereals

Индустријско биље/
Industrial crops

Поврће/
Vegetables

Крмно биље/
Fodder crops

Засијане ораничне површине у јесењој и прољећној сјетви у Босни и Херцеговини , 2017/2018
Sown arable areas in Autumn and Spring sowing in Bosnia and Herzegovina, 2017/2018



 

Засијане површине под важнијим усјевима / Areas sown under main crops   

   

Усјеви 

Засијана 
површина у ха 

/ 
Area sown                               

in ha  
2017. 

Засијана 
површина у ха 

/ 
Area sown   

in ha  
2018. 

Индекси/ 
Indices 
2018 
2017 

Crops 

Жита         Cereals 

Пшеница 69.442 71.326 102,7   Wheat 

Раж 3.770 4.092 108,5   Rye 

Јечам 21.032 21.567 102,5   Barley 

Зоб 9.113 9.975 109,5   Oats 

Тритикале 14.269 13.261 92,9   Triticale 

Кукуруз, укупно 194.642 192.073 98,7   Maize, total 

     од тога: кукуруз сјеменски 890 1.078 121,1        of which: maize seed 

Хељда 1.223 1.920 157,0   Buckwheat 

Индустријско биље 
   

  Industrial crops 

Сунцокрет 475 296 62,3   Sunflower 

Уљана репица 2.268 3.671 161,9   Rape seed 

Соја 7.488 8.515 113,7   Soy-beans 

Духан 1.506 1.520 100,9   Tobacco 

Ароматично, медицинско и кулинарско биље 
   

  Aromatic, medicinal and culinary plants 

Смиље 924 902 97,6   Immortelle 

Поврће, диње и лубенице 
   

  Vegetables, muskmelons and watermelons 

Кромпир, меркантилни 34.726 34.759 100,1   Potatoes, mercantile 

Кромпир, сјеменски 254 181 71,3   Potatoes, seed 

Мрква 1.552 1.411 90,9   Carrot 

Лук црни 4.881 4.846 99,3   Onions 

Лук бијели 1.708 1.731 101,3   Garlic 

Пасуљ 7.862 7.737 98,4   Beans 

Грашак 1.559 1.395 89,5   Peas 

Купус 4.740 4.679 98,7   Cabbage 

Парадајз 3.582 3.601 100,5   Tomatoes 

Паприка 3.428 3.347 97,6   Pepper 

Краставац 2.957 3.035 102,6   Cucumbers 

Зелена салата 907 939 103,5   Lettuce 

Спанаћ 550 489 88,9   Spinach 

Диње 405 416 102,7   Muskmelons 

Лубенице 987 981 99,4   Watermelons 

Јагодичасто воће 
   

  Berries 

Јагоде 1.306 1.297 99,3   Strawberries 

Малине 3.226 3.417 105,9   Raspberries 

Крмно биље 
   

  Fodder crops 

Дјетелина 35.787 34.561 96,6   Clover 

Луцерка 29.224 28.478 97,4   Lucerne 

Травно-дјетелинске смјесе 27.766 26.373 95,0   Mixture of grasses and clovers 

Зелени кукуруз (за силажу) 32.995 32.428 98,3   Green maize (for silage) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 
 
Извори и методе прикупљања  
        
Подаци о засијаним површинама добијени су 
агрегирањем података добивених редовним 
статистичким истраживањима у ентитетским 
заводима за статистику и подружници Агенције за 
статистику БиХ из Брчко дистрикта. Правни 
субјекти достављају податке на основу 
књиговодствене и друге евиденције, док се за 
индивидуална пољопривредна газдинства врше 
процјене од стране статитстичких процјенитеља по 
појединим општинама. 
 
Дефиниције 
 
Пољопривредна површина је земљишна површина 
која се користи за пољопривредну производњу. 
Пољопривредну површину чине: обрадива 
површина, пашњаци, рибњаци, трстици и баре. 
 
Обрадива површина је земљишна површина на 
којој се гаје ратарски и повртни усјеви, 
вишегодишњи засади и траве и на којима се врши 
обрада, косидба и други пољопривредни радови и по 
правилу убиру приноси сваке године. Обрадиву 
површину чине: оранице и баште, воћњаци, 
виногради и ливаде. 
 
Оранична површина је земљишна површина на 
којој се обавља ратарска производња. На њој се по 
утврђеном реду (плодореду) сију ратарски усјеви: 
жита, индустријско биље, повртно биље и сточно 
крмно биље. У ораничне површине се урачунавају и 
површине које су «ради одмора» остале необрађене. 
Поред тога, ораницама се сматрају и површине под 
лозним и воћним расадницима, као дјетелишта и 
луцеришта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES ON METHODOLOGY 
 
Sources and collection methods 
 
Data on sown area are aggregated from the regular 
statistical surveys conducted by the entity statistical 
institutions and branch of Agency for statistics of B&H 
from Brcko District. Legal entities are submitting data 
based on book-keeping and other records whereas the 
municipal statistical estimators are making estimations 
for the individual agricultural holdings. 
 
 
 
 
Definitions 
 
Agricultural area are land areas utilized for agricultural 
production. Agricultural area consists of: cultivable areas, 
pastures, fishponds, reedtracts and ponds. 
 
 
The concept cultivable area covers land area on wich 
farm crops and vegetables long/term plantings and 
grasses are grown, and on wich the following works are 
performed cultivation, mowing and other agricultural 
works and as rule, the yields are gathered every year. 
Cultivable area includes: arable land and gardens, 
orchards, vineyards and meadows.  
 
Arable area is land area generally under temporary 
crops. These areas are sown in rotation with the following 
crops: cereals, industrial crops, vegetable crops and fodder 
crops. Arable area also includes land temporarily fallow. 
Furthermore, arable lands are areas under vine and fruit 
tree nurseries, areas under floweras and areas under 
clover and lucerne. 
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